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تعداد واحد تئوری0/9 :

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مدرس :عسل سراجی

ساعت برگزاری کالس:

شرح درس:
اين درس شامل اختالالت سيستم كليوي ميباشد .ضمن تدريس مباحث اين دروس به دانشجو كمك ميشود آموختههاي خود را
با آموختههاي قبلي تلفيق نموده و از نظريهها و مفاهيم پرستاري و مهارتهاي تفكر خالق هنگام كاربرد فرآيند پرستاري در
مراقبت از مددجويان بهره گيرد

هدف کلی:
ايجاد توانايي در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجويان بزرگسال يا سالمند مبتال به اختالالت سيستمهاي ادراري بر اساس
فرآيند پرستاري و با بهره گيري از مهارت تفكر خالق و پايبندي به اصول اخالقي و موازين شرعي در خدمات پرستاري.
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اهداف
جلسه

اول

دوم

سوم

چهارم

اهداف
*اناتومی کلیه و
ساختمانهای مجاری ادراری
*کارکرد دستگاه ادراری
فوقانی و عملی تولید ادرار
مطلوب
*کارکرد دستگاه ادراری
تحتانی و عملی تولید ادرار
مطلوب
*مالحظات سالمندی
*کسب تاریچه کامل
وضعیت سالمت سالمت
کلیه و مجاری ادرار مددجو
*معاینه فیزیکی سیستم
کلیه و مجاری ادرار
* ارزشیابی های تشخیصی
و مراقبتهای پرستاری الزم
در تجزیه و کشت ادرار،
انواع پرتونگاری
انددوسکوپی ،بیوپسی کلیه

اهداف رفتاری
دانشجو باید بتواند:
*آناتومی و فیزیولوژی کلیه را شرح دهد.
*اجزای ساختاری کلیه را به تفکیک با عملکردشان توضیح دهد
*ده کارکرد اصلی دستگاه ادراری فوقانی را شرح دهد.
*سه مرحله فیلتراسیون گلومرولی ،ترشح و بازجذب تولولی را با هم مقایسه و با توجه به
تفاوتهایشان بیان کند.

دانشجو باید بتواند:
*موارد ضروری در کسب شرح حال وضعیت سالمت کلیه و مجاری ادرار مددجو را شرح دهد.
*سابقه سالمتی اورولوژی مددجو را با سواالت مرتبط کسب کند.
*معاینه فیزیکی سیستم کلیه و مجاری ادرار را بر روی مانکن اجرا کند.
*یافته های طبیعی و غیر طبیعی آزمایش ادرار را تفسیر کند

* شناخت پاتوفیزیولوژی،
عالیم ،روشهای تشخیصی،
درمان و مراقبت پرستاری
در مددجویان مبتال به
نفرواسکلروز ،سندروم
نفروتیک ،گلومرولونفریت
مزمن و کلیه پلی کیستیک

دانشجو باید بتواند:
*بیماری های گلومرولی اولیه و ثانویه را از هم تفکیک کند.
*علل خطر اختالالت گلومرولی را نام ببرد.
*پاتوفیزیولوژی بیماری نفرواسکلروز را شرح دهد.
*عالیم ،روشهای تشخیص و درمان نفرواسکلروز را توضیح دهد.
*یک نمونه فرایند پرستاری از بیمار مبتال به نفرواسکلروز ارائه دهد.
*پاتوفیزیولوژی بیماری سندروم نفروتیک را با رسم توالی حوادث بیان کند.
*عالیم ،روشهای تشخیص و درمان سندروم نفروتیک را توضیح دهد.
*یک نمونه فرایند پرستاری از بیمار مبتال به سندروم نفروتیک ارائه دهد.

*شناخت پاتوفیزیولوژی،
عالیم ،روشهای تشخیصی،
درمان و مراقبت پرستاری
در مددجویان مبتال به
صدمه حاد کلیوی و نارسایی
مزمن کلیه

دانشجو باید بتواند:
*صدمه کلیوی حاد را در چند جمله بیان کند.
*علل خطر صدمه کلیوی حاد را نام ببرد.
*پاتوفیزیولوژی بیماری صدمه کلیوی حاد را با رسم تصویر شماتیک از توالی حوادث شرح دهد.
*عالیم ،روشهای تشخیص و درمان صدمه کلیوی حاد را توضیح دهد.
*یک نمونه فرایند پرستاری از بیمار مبتال به صدمه کلیوی حاد ارائه دهد.
*نارسایی مزمن کلیه را بر مبنای معیار سازمان جهانی بهداشت بیان کند.
*تفاوت های صدمه کلیوی حاد و نارسایی مزمن کلیه را تشخیص دهد.
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*علل خطر نارسایی مزمن را نام ببرد.
*پاتوفیزیولوژی نارسایی مزمن را بیان کند.

پنجم

* شناخت پاتوفیزیولوژی،
عالیم ،روشهای تشخیصی،
درمان و مراقبت پرستاری
در مددجویان مبتال به
عفونت
دستگاه ادراری فوقانی و
تحتانی

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ششم

*شناخت پاتوفیزیولوژی،
عالیم ،روشهای تشخیصی،
درمان و مراقبت پرستاری
در مددجویان مبتال به
اختالل در دفع بالغین و
اورولیتیاز و نفرولیتیاز

هفتم

*شناخت پاتوفیزیولوژی،
عالیم ،روشهای تشخیصی،
درمان و مراقبت پرستاری
در مددجویان مبتال سرطان
کلیه ،مثانه و تحت پیوند
کلیه و جراحی های
انحرافات ادراری

دانشجو باید بتواند:
* انواع عفونت های سیستم ادراری تحتانی را نام ببرد
*میکروارگانیسم های شایع در عفونت های سیستم ادراری تحتانی را بشناسد.
*عالیم خطر بروز عفونت های سیستم ادراری تحتانی را توضیح دهد.
* عالیم ،روشهای تشخیص و درمان عفونت های سیستم ادراری تحتانی را توضیح دهد.
*یک نمونه فرایند پرستاری از بیمار مبتال به عفونت های سیستم ادراری تحتانی ارائه
دهد.
* یک برنامه آموزشی مراقبت در منزل برای بیماران مبتال به عفونت های سیستم
ادراری تحتانی تهیه کند.
*پاتوفیزیولوژی نارسایی مزمن را بیان کند.

دانشجو باید بتواند:
*انواع بی اختیاری ادراری را نام ببرد.
*پاتوفیزیولوژی انواع مختلف بی اختیاری ادراری را مقایسه کند.
*علل انواع مختلف بی اختیاری ادراری را شرح دهد.
*درمان طبی انواع مختلف بی اختیاری ادراری را شرح دهد
*مهم ترین مراقبتهای پرستاری در انواع مختلف بی اختیاری ادراری لیست کند.
*یک نمونه فرایند پرستاری از بیمار مبتال به بی اختیاری ادراری ارائه دهد.
*یک برنامه آموزشی مراقبت در منزل برای بیماران مبتال به بی اختیاری ادراری

دانشجو باید بتواند:
*پاتوفیزیولوژی سرطان کلیه را شرح دهد.
*بهترین عالیم و راههای تشخیص سرطان کلیه را شرح دهد
*انواع درمان طبی سرطان کلیه را با هم مقایسه کند.
*مهم ترین مراقبتهای پرستاری در مددجوی مبتال به سرطان کلیه را شرح دهد
*یک نمونه فرایند پرستاری از مددجوی مبتال به سرطان کلیه ارائه دهد.
*یک برنامه آموزشی مراقبت در منزل برای مددجویان مبتال به سرطان کلیه تهیه کند.
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تقویم ترمیک
موضوع

جلسه
اول()97/7/2

معرفی آناتومی و فیزیولوژی کلیه

دوم()97/7/9

شرح حال وضعیت سالمت کلیه و مجاری ادرار

سوم()97/7/16

بیماری های گلومرولی

چهارم()97/7/23

صدمه کلیوی حاد

پنجم()97/7/30

انواع عفونت های سیستم ادراری تحتانی

ششم()97/8/7

بی اختیاری ادراری

هفتم()97/8/14

پاتوفیزیولوژی سرطان کلیه

روش تدریس :سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ ،شبیه سازی.
مواد کمک آموزشی :ویدئو پرژکتور ،وایت بورد و ماژیک.فیلم آموزشی.
فعالیتها و تکالیف دانشجو:
- ۱حضور منظم در جلسات و عدم غیبت غیر موجه ،رعایت ادب و موازین اخالقی
- ۲شرکت در پاسخگویی به سناریو مرتبط مطرح شده در کالس ،مطالعه مقاالت مرتبط با مبحث تدریس شده
 -3آمادگی جهت پرسش و پاسخ در هر جلسه و مشارکت فعال

روش ارزشیابی دانشجو:
روش ارزیابی واحد نظری
تکالیف کالسی
میان ترم و آزمون های تکوینی کتبی و شفاهی
امتحان پایان ترم

نمره
 ۱نمره
 3نمره
 ۱6نمره
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